
1PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 10-11 (71) PAèDZIERNIK-LISTOPAD 2004

WIADOMOÂCI

PARAFIALNE
PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH Nr 10-11 (71) PAè.-LIS.2004, ROK VII, ISSN 1730-3885

SENS ˚YCIA
Kim jesteÊ, dokàd zmierzasz, jaki twój koniec? 

Jaki sens ma twoje ˝ycie i twoja Êmierç? Jakie

znaczenie majà te wszystkie dni, które ginà w otch∏ani

nicoÊci; to ˝ycie, które przemija jak chmury na nie-

bie nie pozostawiajàc ˝adnego Êladu; twoja wrodzona

t´sknota za nieÊmiertelnoÊcià? Czy jest coÊ bardziej

osobistego ni˝ sens twojego ˝ycia? Âwiat czyni wokó∏

ciebie wiele ha∏asu, abyÊ nie mia∏ czasu zastanowiç

si´ nad istotnymi problemami twego istnienia. 

Zbyt cz´sto denerwujesz si´ i zabiegasz o wiele

rzeczy, chocia˝ tylko jedna jest konieczna. Êwi´ci

umieli wybraÊ najlepszà czàstk´ (por. ¸k 10,42). 

Dlaczego biegniesz, dlaczego ciàgle si´ Êpieszysz?

Zatrzymaj si´ i pomyÊl o wiecznoÊci. Nied∏ugo b´dziesz

musia∏ zatrzymaç si´ na zawsze. JesteÊ ukierunkowany

na wiecznoÊç i nie wiesz dokàd zmierzasz? 

Jak˝e niewielu jest ludzi, którzy pogubili si´ po

drodze! To wielka màdroÊç, jeÊli cz∏owiek pami´ta

o swym celu, dla którego zosta∏ stworzony i ku któremu

kieruje swe ˝ycie. 

Nie sàdê, ˝e liczne przyjemnoÊci wype∏nià twoje

˝ycie. W samotnoÊci, stajàc sam na sam wobec siebie,

odczujesz pustk´ serca. 

JeÊli pragniesz nadaç sens twojemu ˝yciu, patrz

naprzód, na cel, do którego zosta∏eÊ stworzony. Jaki

sens mia∏aby podró˝, gdybyÊ nie dostrzega∏ mety? 

Spójrz z boku na ˝ycie, które ucieka, aby oceniç

je z màdroÊcià i nie daç si´ przez nie opanowaç. 

Tylko wierzàc w Boga znajdziesz rozwiàzanie naj-

wa˝niejszych problemów twego istnienia, a przede

wszystkim sens ˝ycia. Niewierzàcy nie mo˝e daç ro-

zumnej i przekonywujàcej odpowiedzi na problemy

˝yciowe. Tajemnica istnienia Boga przewy˝sza nasz

rozum, ale mu si´ nie sprzeciwia. Albo przyjmujesz

tajemnic´, albo popadasz w absurd. 

Z¸O DOBREM ZWYCI¢˚Yå
Temu przes∏aniu ksiàdz Jerzy Popie∏uszko wierny by∏ do koƒca swojego ˝ycia. 

Urodzi∏ si´ w 1947 r. w Okopach k. Suchowoli na Bia∏ostocczyênie.  Od 1980 r. 

wikariusz parafii Êw. Stanis∏awa Kostki na ˝oliborzu w Warszawie. Kapelan NSZZ Solidar-

noÊç. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. organizowa∏ pomoc dla internowanych

i ich rodzin. Od 1982 r. przewodniczy∏ w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki comiesi´cznym

Mszom Âwi´tym za ojczyzn´. W kazaniach podejmowa∏ problemy moralne i polityczne,

mówi∏ o wolnoÊci i godnoÊci cz∏owieka, broni∏ prawa do ˝ycia w wolnoÊci i sprawiedli-

woÊci, protestowa∏ przeciw aktom bezprawia i przemocy. Sta∏ si´ celem szykan i prowo-

kacji ze strony w∏adz PRL oraz oszczerstw w paƒstwowych Êrodkach przekazu. 

19 paêdziernika 1984 r. o godz. 18, w bydgoskim koÊciele Braci M´czenników 

ks. Jerzy odprawi∏ nabo˝eƒstwo ró˝aƒcowe. Ok. godz. 21, po postnym posi∏ku, wyjecha∏

z Waldemarem Chrostowskim do Warszawy. Po drodze zosta∏ porwany przez funkcjona-

riuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Górsku k. Torunia i zamordowany. 

Poni˝ej publikujemy fragment rozwa˝aƒ ró˝aƒcowych – ostatniego publicznego 

wystàpienia ks. Jerzego. 
c.d. na stronie 2 c.d. na stronie 2
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Piàta tajemnica bolesna: ukrzy˝owanie Chrystusa

Aby z∏o dobrem zwyci´˝aç i zachowaç godnoÊç cz∏owieka, nie wolno walczyç przemocà. Oj-

ciec Êwi´ty, w czasie stanu wojennego w modlitwie do Pani Jasnogórskiej powiedzia∏, ˝e „naród

nie mo˝e rozwijaç si´ prawid∏owo, gdy jest pozbawiony praw, które warunkujà jego pe∏nà pod-

miotowoÊç i paƒstwo nie mo˝e byç mocne si∏à ˝adnej przemocy“. Komu nie uda∏o si´ zwyci´˝yç

sercem i rozumem, usi∏uje zwyci´˝yç przemocà. Ka˝dy przejaw przemocy dowodzi moralnej ni˝-

szoÊci. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkoÊç, jakie zna historia, to walki ludz-

kiej myÊli; najn´dzniejsze i najkrótsze, to walki przemocà. Idea, która potrzebuje broni, by si´

utrzymaç, sama obumiera. Idea, która utrzymuje si´ tylko przy u˝yciu przemocy, jest wypaczo-

na. Idea, która jest zdolna do ˝ycia, podbija sobà; za nià spontanicznie idà miliony. SolidarnoÊç

dlatego tak szybko zadziwi∏a Êwiat, ˝e nie walczy∏a przemocà, ale na kolanach, z ró˝aƒcem w r´-

ku, przy polowych o∏tarzach, upomina∏a si´ o godnoÊç ludzkiej pracy, o godnoÊç i szacunek dla

cz∏owieka. O te wartoÊci wo∏a∏a bardziej ni˝ o chleb powszedni. W ostatnim roku swojego ˝ycia

Kardyna∏ Wyszyƒski powiedzia∏, ˝e „Êwiat pracowniczy na przestrzeni ostatnich dziesiàtek lat do-

zna∏ wielu zawodów, ograniczeƒ. Ludzie pracy i ca∏e spo∏eczeƒstwo prze˝ywa∏o w Polsce udr´-

k´ podstawowych praw osoby ludzkiej, ograniczenie wolnoÊci myÊlenia, Êwiatopoglàdu, wyzna-

wania Boga, wychowania m∏odego pokolenia. Wszystko to by∏o t∏umione. Na odcinku pracy

zale˝nej, stworzono specjalny model ludzi zmuszanych do milczenia i do wydajnej pracy. Gdy ten

ucisk wszystkich dostatecznie um´czy∏, powsta∏ zryw ku wolnoÊci, powsta∏a SolidarnoÊç, która

udowodni∏a, ˝e do przebudowy spo∏eczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywaç z Bogiem“. 

Módlmy si´, byÊmy byli wolni od l´ku, zastraszenia, ale przede wszystkim od ˝àdzy

odwetu i przemocy. 

Marki, dnia 19 paêdziernika  2004 r. 

List otwarty Akcji Katolickiej parafii
Êw. Izydora w Markach

W tym roku mija 20. rocznica ḿ czeƒskiej Êmierci m∏odego kap∏ana, ks.

Jerzego Popie∏uszki. Zdajemy sobie spraẃ , e̋ zarówno m∏odzie̋ , jak i m∏odzi

rodzice niewiele wiedzà o ks. Jerzym i jego roli, jakà odegra∏ w Êrodowisku

ludzi pracy. 

JesteÊmy przekonani, e̋ obowiàzkiem ludzi, dla których 20 lat to nieodle-

g∏a historia, jest ocalenie wartoÊci, wÊród których ks. Jerzy wzrasta∏ w domu

rodzinnym i do których innych przekonywa∏ s∏owem i post́ powaniem jako kap∏an. 

JesteÊmy równie̋  przekonani, ze szko∏a jest miejscem, w którym o ks. Je-

rzym dzieci powinny us∏yszeç najwí cej. Niech analiza wypowiedzi ks. Jerzego

– fragmentów kazaƒ wyg∏aszanych na Mszach Êw. w intencji Ojczyzny odprawianych

w latach 1982-84 w ka̋ dà ostatnià niedzieĺ  w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki

na warszawskim o̊liborzu stanie sí  w szkole niezapomnianà lekcjà uczenia sí

zwycí a̋nia z∏a dobrem na co dzieƒ. Niech w roku poÊwí conym ks. Jerzemu Popie-

∏uszce nie zabraknie te̋  czasu na odwiedzenie grobu ḿ czennika i poÊwí conego Mu

muzeum w podziemiach koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki. 

Zwracamy sí  do Paƒstwa Dyrektorów, Wychowawców, Nauczycieli i Katechetów

z uprzejmà proÊbà o do∏ő enie staraƒ, aby autentycznie zainteresowaç m∏odzie̋  po-

stacià ks. Jerzego Popie∏uszki, który – byç mő e – jű  w przysz∏ym roku zosta-

nie wyniesiony na o∏tarze jako b∏ogos∏awiony przez Ojca Êwí tego Jana Paw∏a II. 

Mamy nadziej́ , ̋ e m∏odzie̋  naszego miasta zechce przygotowaç sí  do tego wydarzenia. 

W imieniu Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej

parafii Êw. Izydora w Markach

Maria Przybysz-Piwko

Prezes Zarzàdu POAK

Nie sàdê, ˝e twoje ˝ycie nic nie znaczy. Bóg jest

dla ciebie ojcem, a ˝ycie syna nigdy nie mo˝e byç

bezu˝yteczne dla ojca. 

˚ycie syna Bo˝ego zaczyna si´ na ziemi w wierze

i mi∏oÊci, aby osiàgnàç szczyt w niebie, gdzie b´dziesz

podobny do Boga, gdy˝ B´dziesz Go oglàda∏ tak, jak

oglàdajà Go anio∏owie (por. 1J 3,2). 

˚yjesz na ziemi tylko raz i byç mo˝e twoje przej-

Êcie jest nierozumne. Kochaj Boga i twego bliêniego,

zapomnij o sobie na rzecz innych, a twoje przejÊcie

b´dzie b∏ogos∏awi∏ Bóg i ludzie. 

Francesco Bersini

NAUCZYCIEL
RADZI

Rozpoczà∏ si´ kolejny rok szkolny. Zaczynajà 

go zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z nowymi na-

dziejami, planami, postanowieniami. Zastanawiamy si´,

jaki b´dzie. Co przyniesie? Czego nas nauczy? Chyba

najbardziej prze˝ywajà go „zerówkowicze“ i pierwszo-

klasiÊci, a wraz z nimi ich rodzice. ˚ycz´ jednak, aby

wszystkim udzieli∏ si´ zapa∏ maluchów i aby ka˝dy mia∏

takie ch´ci w zdobywaniu wiedzy jak nasi najm∏odsi mi-

lusiƒscy. My doroÊli nie powinniÊmy tego zmarnowaç. 

Poczàtek edukacji jest bardzo wa˝ny. Rodzice –

podarujcie pociechom swój czas! Dziecko powinno

odczuwaç i wiedzieç, ˝e najbli˝si interesujà si´ tym,

co robi. DoroÊli przeglàdajàc zeszyty i dzienniczek

widzà, jak pracuje i zachowuje si´ dziecko w szkole,

bioràc do r´ki podr´czniki – co przerabia, wspierajàc

przy odrabianiu prac domowych – uczà obowiàzko-

woÊci i dajà poczucie pewnoÊci siebie. Wa˝ne 

sà równie˝ wspólne rozmowy. Jak czuje si´ w szko-

le, w klasie, wÊród rówieÊników. Dziecko musi mieç

oparcie w rodzicach. Powinno byÊ motywowane 

do wysi∏ku, oczywiÊcie na miar´ swoich mo˝liwoÊci. 

W razie k∏opotów we wspó∏pracy z nauczycielem

rodzice powinni staraç si´ zmniejszaç braki dziecka.

Im zrobià to szybciej, tym lepiej. Zaniedbanie tego

prowadzi do niepowodzeƒ szkolnych dziecka w wieku

póêniejszym. åwiczenia powinny odbywaç si´ w mi∏ej,

serdecznej atmosferze. Nie mo˝e byç mowy o zastra-

szaniu, karceniu czy wyÊmiewaniu dziecka. W ten

sposób w dziecku b´dzie narasta∏ l´k przed szko∏à,

niech´ç do nauki i obni˝ajàca si´ samoocena. 

Je˝eli rodzic nie radzi sobie z problemami dziec-

ka mo˝e zwróciç si´ do pedagoga czy psychologa

szkolnego lub skorzystaç z pomocy specjalistów

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przecie˝
c.d. na stronie 3



chcemy, aby nasze dzieci pracujàc by∏y jednocze-

Ênie radosne i zadowolone z tego, co osiàgajà. 

W paêdzierniku obchodzimy Dzieƒ Edukacji Na-

rodowej. Z tej okazji ˝ycz´ wszystkim uczniom i na-

uczycielom wielu sukcesów, a rodzicom jak naj-

mniej k∏opotów z pociechami. 

Ewa Lubecka 

ROK 
EUCHARYSTII
– WIELKÑ
SZKO¸Ñ POKOJU 

Eucharystia ma byç szko∏à pokoju, naucza 

Ojciec Âwi´ty w og∏oszonym w piàtek, 8 paêdziernika,

w Watykanie liÊcie apostolskim „Mane nobiscum Do-

mine“ (Zostaƒ z nami, Panie). Dokument ten zosta∏

wydany z okazji og∏oszonego w KoÊciele Roku Eucha-

rystii, który zosta∏ uroczyÊcie zainaugurowany rozpo-

cz´tym 17 paêdziernika Mi´dzynarodowym Kongre-

sem Eucharystycznym w Guadalajarze w Meksyku,

a zakoƒczy Synodem Biskupów w paêdzierniku 2005 r. 

Og∏aszajàc Rok Eucharystii, Ojciec Âwi´ty pra-

gnie zach´ciç KoÊció∏ do wi´kszego wk∏adu na rzecz

pokoju, solidarnoÊci i wspólnoty. Eucharystia jako

Êwi´to realnej obecnoÊci Chrystusa stanowi centrum

wiary KoÊcio∏a, podkreÊli∏ Jan Pawe∏ II w liÊcie apo-

stolskim „Mane nobiscum Domine“. Zaznaczy∏ te˝,

˝e Eucharystia musi wspieraç „dialog cywilizacji“

z którego wierni czerpià odpowiedzialnoÊç do dzia-

∏aƒ w ˝yciu spo∏ecznym, kulturalnym i politycznym.

„Widmo terroru i tragedia wojny wzywajà chrzeÊci-

jan bardziej ni˝ kiedykolwiek dotàd do ˝ycia Eucha-

rystià, jako szko∏à pokoju“ – g∏osi papieski list. 

Papie˝ wskaza∏, ˝e Rok Eucharystii stanowi konty-

nuacj´ i pog∏´bienie intencji Roku Wielkiego Jubile-

uszu 2000. W ciàgu najbli˝szych dwunastu miesi´cy

wierni poprzez najró˝niejsze inicjatywy w diecezjach

i wspólnotach powinni podkreÊlaç Eucharysti´ jako

centrum wiary i ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego. Ojciec Âwi´ty

w sposób wyraêny przypomina te˝ katolikom o obo-

wiàzku Êwi´towania niedzieli oraz o w∏aÊciwym odpra-

wianiu Mszy Âwi´tej – m. in. o znaczeniu muzyki i ci-

szy w czasie Liturgii. Obok godnego uczestnictwa we

Mszy Êw. powinny o˝yç na nowo tak˝e inne formy, jak

adoracja eucharystyczna czy procesje Bo˝ego Cia∏a. 

W 30-stronicowym dokumencie Jan Pawe∏ II

przypomina, ˝e Eucharystia jest êród∏em i najwy˝-

szym wyrazem jednoÊci KoÊcio∏a. PodkreÊla te˝, ˝e

celem Roku Eucharystycznego jest podkreÊlenie

ARCYBISKUP S¸AWOJ 
LESZEK G¸ÓDè, BISKUP
WARSZAWSKO-PRASKI
Curriculum vitae

Jego Ekscelencja Ks. Abp S∏awoj Leszek G∏ódê

urodzi∏ si´ 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce (Arch.

Bia∏ostocka). W 1964 roku rozpoczà∏ studia w Bia∏o-

stockim Seminarium Duchownym, skàd w trzecim ro-

ku nauki powo∏ano go na pe∏ne dwa lata do wojska.

S∏u˝b´ wojskowà odby∏ w jednej z utworzonych wów-

czas kompanii kleryckich w 32. Budziszyƒskim Pu∏ku

Zmechanizowanym w Ko∏obrzegu oraz Mazurskiej

Brygadzie Saperów w Szczecinie-Podjuchy. 

Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ 14 czerwca 1970

roku z ràk Bp. Henryka Gulbinowicza, administratora

apostolskiego w Bia∏ymstoku. 

Po Êwi´ceniach pracowa∏ duszpastersko w Szudzia∏owie na Bia∏ostocczyênie i w Pary-

˝u wÊród Polonii. Studia kanoniczne odby∏ w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dokto-

ryzowa∏ si´ w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich KoÊcio∏ów Wschodnich. 

W okresie od marca do grudnia 1980 roku by∏ pracownikiem nadzwyczajnym Synodu

Biskupów w Rzymie. Nast´pnie pracowa∏ w Kurii Arcybiskupiej i Sàdzie Arcybiskupim

w Bia∏ymstoku. JednoczeÊnie by∏ dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 roku by∏

kapelanem „SolidarnoÊci“ Regionu Bia∏ystok. 

Od wrzeÊnia 1981 roku rozpoczà∏ prac´ w Watykanie, w Kongregacji ds. KoÊcio∏ów

Wschodnich, gdzie prowadzi∏ sekcj´ KoÊcio∏a obrzàdku bizantyjsko-ukraiƒskiego oraz

sekcj´ KoÊcio∏a na Bia∏orusi obrzàdku bizantyjsko-ruteƒskiego. 8 wrzeÊnia 1984 roku

otrzyma∏ godnoÊç Pra∏ata Jego ÊwiàtobliwoÊci. 

21 stycznia 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce zosta∏

mianowany przez Ojca Êwi´tego Biskupem Polowym Wojska Polskiego z siedzibà tytular-

nà w Bettonie we W∏oszech. 23 lutego tego˝ roku w Jasnogórskiej Bazylice przyjà∏ Êwi´-

cenia biskupie, a dzieƒ póêniej odby∏ z ceremonia∏em wojskowym uroczysty ingres do

Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Za dewiz´ biskupià przyjà∏ zawo∏anie: MILITO PRO CHRISTO (Walcz´ dla Chrystusa),

której pozostaje wierny w nowej pos∏udze biskupiej. 

18 kwietnia 1991 roku otrzyma∏ z ràk Prezydenta RP nominacj´ na stopieƒ genera-

∏a brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 roku na stopieƒ genera∏a dywizji.

W uznaniu zas∏ug na polu duszpasterstwa wojskowego Prezydent RP, Lech Wa∏´sa,

w dniu 22 grudnia 1995 roku nada∏ mu Krzy˝ Oficerski Polonia Restituta. W 1994 roku

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II powo∏a∏ go do grona konsultorów Kongregacji ds. Katolickich

KoÊcio∏ów Wschodnich. Od dnia 2 maja 1995 roku jest delegatem Konferencji Episko-

patu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim. 

22 stycznia 1998 roku Ojciec Êwí ty Jan Pawe∏ II mianowa∏ go cz∏onkiem Centralnego Biura

do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds. Biskupów. 

W dniu 7 marca 1998 roku Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II upowa˝ni∏ Kongregacj´ 

ds. Biskupów do zmiany stolicy tytularnej Biskupa Polowego WP z Bettona na tytu∏: 

Biskup Ordynariusz Polowy w Polsce (Vescovo Militare per la Polonia). 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 roku zosta∏ odznaczony 

Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas∏ugi w s∏u˝-

bie duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà. 

Jest cz∏onkiem Rady Episkopatu Polski do spraw Spo∏ecznych oraz Rady do spraw
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obecnoÊci chrzeÊcijan i uwra˝liwienie wiernych

w diecezjach i parafiach na n´dz´ oraz okazywanie

wi´kszego braterstwa wobec potrzebujàcych pomo-

cy. Papie˝ wskazuje konkretnie na „dramat g∏odu,

jaki dotyka setki milionów ludzi, choroby n´kajàce

kraje Trzeciego Êwiata, samotnoÊç ludzi starych,

bezrobocie i problemy migrantów“. 

Mistrz papieskich celebracji liturgicznych ks. bp

Piero Marini ujawni∏ przy okazji prezentacji papie-

skiego dokumentu w Watykanie, ˝e Jan Pawe∏ II za-

mierza sprawowaç w ciàgu najbli˝szych dwunastu

miesi´cy wszystkie siedem sakramentów. – KoÊció∏

wie, ˝e w wielu cz´Êciach Êwiata instytucja ma∏˝eƒ-

stwa i rodziny jest powa˝nie zagro˝ona. Ufa wi´c, ˝e

obchody Roku Eucharystii stanà si´ okazjà do zrozu-

mienia na nowo wartoÊci Êlubu i rodziny – powie-

dzia∏ ks. bp Marini. 

Za: KAI

NOWY ELEMENT
MIEJSKIEGO
KRAJOBRAZU

Kilka dni temu wzd∏u˝ al. J. Pi∏sudskiego zosta-

∏y zainstalowane nowe znaki informujàce mieszkaƒ-

ców Marek, goÊci i przypadkowych przechodniów

o wa˝nych urz´dach, instytucjach, szko∏ach, koÊcio-

∏ach, pomnikach istniejàcych na terenie naszego

miasta. Po udanym zagospodarowaniu fragmentu

miejskiego parku jest to kolejna inwestycja bardzo

przychylnie odbierana przez markowian.

Cieszymy si´ z tego dokonania, poniewa˝ znaki

te oprócz wa˝nej funkcji informacyjnej oraz zdobni-

czej, sta∏y si´ te˝ wizytówkà Marek, nadajàc im 

jeszcze bardziej  miejskiego wyglàdu i charakteru. 

Utrzymane w tonacji herbowych barw miejskich

Marek – ˝ó∏to-zielono-czerwonej – znaki stanowià

naprawd´ ∏adny element dekoracyjny, który zapew-

ne wpisze si´ na trwa∏e w marecki krajobraz. 

Miejmy nadziej´, ˝e znaki nie b´dà niszczone

a gospodarze naszego miasta wzorem Warszawy

umieszczà w niedalekiej przysz∏oÊci przy patronach

nazw niektórych ulic ich krótkie notki biograficzno--

historyczne. Natomiast w troch´ dalszej przysz∏oÊci

przyda∏yby si´ równie˝ takie tabliczki informacyjne,

usytuowane przynajmniej przy niektórych pomnikach

(równie˝ pomnikach przyrody), kapliczkach, krzy-

˝ach przydro˝nych i innych tego rodzaju obiektach. 

Zbigniew Paciorek

Polonii i Polaków za granicà Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczy w Komisji 

ds. Sta∏ych Kontaktów Episkopatu Francji i Polski. By∏ cz∏onkiem Krajowego Komitetu

Roku Jubileuszowego 2000. 

W 2000 roku zosta∏ przyj´ty do grona Kawalerów Maltaƒskich w randze Kapelana

Konwentualnego „ad honorem“. W dniu 13 listopada 2000 roku Prymas Polski Kardyna∏

Józef Glemp w∏àczy∏ go do grona Zakonu Rycerskiego Bo˝ego Grobu w Jerozolimie

w randze Komandora z Gwiazdà. 

Uchwa∏à Konferencji Episkopatu Polski na 313. Zebraniu Plenarnym w ¸owiczu

w dniu 22 czerwca 2001 roku zosta∏ mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatan-

tów. Natomiast w dniu 29 listopada 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski na Zebra-

niu Plenarnym na Jasnej Górze wybra∏a go na Przewodniczàcego Rady ds. Êrodków Spo-

∏ecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. 

W dniu 21 marca 2002 roku na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

zosta∏ Przewodniczàcym Zespo∏u Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. 

320 Zebranie Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 28 listopada

2002 roku powo∏a∏o go do Rady Sta∏ej Konferencji Episkopatu Polski. 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 322. Zebrania Plenarnego w dniu 30 kwietnia 2003

roku – dzia∏ajàc jako fundator Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia“ – podj´∏a uchwal´ o

powo∏aniu go w sk∏ad Rady tej Fundacji na okres 3. lat, poczynajàc od dnia 10 maja 2003 r. 

17 lipca 2004 roku Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II – w uznaniu pracy i dokonaƒ – 

podniós∏ go do godnoÊci Arcybiskupa „ad personam“. 

Dnia 26 sierpnia Jego ÊwiàtobliwoÊç Jan Pawe∏ II mianowa∏ Ksi´dza Arcybiskupa 

„ad personam“ ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Rzàdy w Diecezji objà∏ podczas uroczystego ingresu w dniu 2 paêdziernika 2004 roku. 

Jest autorem wielu publikacji ksià˝kowych, m. in.: Walcz´ dla Chrystusa (1995),

Drogami Narodu i KoÊcio∏a (1999), Ojczyzna jest darem Boga (2003),  Nie tylko z am-

bony (t. I – 2003, t. II – 2004). 

11 LISTOPADA 1918 ROKU –
WSPOMNIENIE ZBIGNIEWA
MOTYCZY¡SKIEGO

W zwiàzku z 86. rocznicà odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ przypomnimy ma-

∏o znane fakty dotyczàce udzia∏u niektórych mieszkaƒców Marek w rozbrajaniu ˝o∏nie-

rzy armii niemieckiej stacjonujàcych w garnizonach niedaleko Warszawy. Pos∏u˝ymy si´

tu relacjà mieszkaƒca Marek Pana Zbigniewa Motyczyƒskiego, którego ojciec Stanis∏aw

(1898-1954)  bra∏ czynny udzia∏ w tych wydarzeniach. 

W Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Markach by∏  zakonspirowany oddzia∏ Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej (POW), na którego czele sta∏ Soko∏owski (brak imienia). W tym

miejscu nale˝y równie˝ przypomnieç, ˝e kuênià wychowania patriotycznego w Markach

— od chwili wybudowania tu Êwiàtyni — by∏ koÊció∏ pod wezwaniem Œw. Izydora). To

jego budowniczy ks. Józef Dàbrowski oprócz zorganizowanej ju˝ w pierwszych latach po

zbudowaniu koÊcio∏a i plebani — biblioteki parafialnej, za∏o˝y∏ te˝ kó∏ko teatralne, któ-

rego spektakle nacechowane by∏y patriotyzmem i wiarà w odzyskanie niepodleg∏oÊci

i umi∏owanie Ojczyzny. 

11 listopada 1918 r. mój ojciec zosta∏ wezwany przez kolegów z POW do rozbrajania ˝o∏-

nierzy niemieckich stacjonujàcych w garnizonie w Zegrzu. Mimo, ˝e nie by∏ jeszcze w pe∏ni

zdrów po przebytej chorobie, uda∏ si´ jednak wraz z kolegami kolejkà wàskotorowà do Ze-

grza. 

Jak opowiada∏ mój ojciec ju˝ na miejscu, w jednym z budynków, do którego przylega-

∏a stajnia okaza∏o si´, ˝e ˝o∏nierze niemieccy nie stawiajà ˝adnego oporu i poddajà si´ do-
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AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU... 

Wraz z nowym rokiem nauki nowy rok pracy

rozpocz´∏a Akcja Katolicka na szczeblu parafialnym

i diecezjalnym. Inauguracja nowego roku pracy Ak-

cji Katolickiej naszej Diecezji mia∏a miejsce w nie-

dziel´ 12 wrzeÊnia w Loretto. Oko∏o 300 cz∏onków

naszego stowarzyszenia uczestniczy∏o w uroczysto-

Êciach pielgrzymkowych w Loretto, które w ostatnich

latach sta∏y si´ najliczniejszym zgromadzeniem wier-

nych Dieczji Warszawsko-Praskiej, szacuje si´, 

˝e w tym roku liczba pielgrzymów przekroczy∏a 15000. 

15 wrzeÊnia w czasie Walnego Zebrania POAK

zosta∏y wybrane w∏adze parafialnej Akcji Katolickiej. 

Zarzàd stanowià: Maria Przybysz-Piwko – mia-

nowana z woli bpa ordynariusza prezesem POAK,

Maria Âwider – skarbnik, Marek Kroczek – sekre-

tarz, Wojciech Jedliƒski i Zbigniew Paciorek –

cz∏onkowie Zarzàdu POAK. 

W sk∏ad Komisji Rewizyjnej POAK wchodzà: 

Antoni Listwon – przewodniczàcy, Teresa Sobolew-

ska i Zofia Stanis∏awska – cz∏onkowie. 

16 paêdziernika na zebraniu zwyczajnym Rady

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji

Warszawsko-Praskiej dokonano wyboru w∏adz III ka-

dencji DIAK. SpoÊród trzech kandydatur bp diecezjalny

mianuje prezesa Zarzàdu DIAK. Kandydujà na to sta-

nowisko panie: Joanna Solak, Henryka Miszkiewicz,

El˝bieta Kurkiewicz. W sk∏ad Zarzàdu DIAK wesz∏a

prezes naszego parafialnego oddzia∏u Maria Przybysz-

-Piwko, do Komisji Rewizyjnej zosta∏ wybrany Marek

Kroczek, sekretarz naszego POAK. 

Przypominamy, ˝e w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ o godz.

19.00 spotykamy si´ w Domu Katolickim parafii Êw.

Izydora. Zapraszamy parafian do w∏àczenia si´

w dzia∏ania naszego stowarzyszenia. 

23 X 2004 r. w katedrze Êw. Floriana uczestni-

czyliÊmy w I Kongresie Ruchów i Stowarzyszeƒ Kato-

lickich Diecezji Warszawsko-Praskiej pod has∏em:

Cz∏owiek w Êwiecie wspó∏czesnym. 

Mi∏o nam poinformowaç czytelników, ̋ e koÊcielny

asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej, ks. dr Krzysztof Waligóra zosta∏ miano-

wany Rektorem Wy˝szego Seminarium Duchownego

Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ksi´dzu Asystentowi ˝y-

czymy wielu ∏ask Bo˝ych potrzebnych wszystkim,

a szczególnie Jemu w nowej, odpowiedzialnej pos∏udze. 

Seminarium diecezjalne nazywane jest sercem

diecezji, w∏aÊciwy rytm bicia tego serca nadaje rek-

tor. ˚yczymy Ci, drogi Ksi´˝e, by zawsze rytm ten by∏

w∏aÊciwy i mocny.

browolnie sk∏adajàc broƒ i amunicj´ na wyzna-

czone miejsca. Jednak jeden z oficerów niemiec-

kich poprosi∏ pilnujàcych go markowiaków o po-

zwolenie po˝egnania si´ ze swoim koniem,

z którym nie rozstawa∏ si´ od czasów rozpocz´cia

dzia∏aƒ na frontach I wojny Êwiatowej. Uzyska∏

zgod´. Po chwili z pobliskiej stajni da∏y si´ s∏yszeç

dwa wystrza∏y, jeden a po kilku sekundach drugi.

Z najgorszymi przeczuciami ch∏opcy z Marek po-

biegli do stajni. Ich oczom ukaza∏ si´ przera˝ajàcy

widok – najpierw zobaczyli niemieckiego oficera

ze strugà krwi sp∏ywajàcà z jego czo∏a i pistoletem

zaciÊni´tym w d∏oni, tu˝ ko∏o cia∏a Niemca le˝a∏

trup jego konia. By∏o to dla nas przewa˝nie 20 let-

nich ch∏opców okropne prze˝ycie. Póêniej w roz-

mowie ze starszymi od nas ˝o∏nierzami, t∏umaczono nam, ˝e takie przypadki zdarza∏y si´, ˝e

niektórzy oficerowie niemieccy w obliczu kl´ski na frontach I wojny Êwiatowej pope∏niali sa-

mobójstwo zabijajàc te˝ niekiedy swego wieloletniego przyjaciela ˝o∏nierskiej doli i niedoli

– konia. Równie˝ w wojsku polskim, szczególnie w formacjach kawaleryjskich po kl´sce

w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. podobne przypadki mia∏y te˝ miejsce. 

Z Zegrza, marecki oddzia∏ POW, w którym s∏u˝y∏ mój ojciec, przeszed∏ do Legionowa,

gdzie formowano jednostki Wojska Polskiego. Z Legionowa zostali skierowani do koszar

przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Po kilkutygodniowym przeszkoleniu wojskowym

wraz z innymi oddzia∏ami utworzyli 21. Pu∏k Piechoty – Dzieci Warszawy (21. PPDW).

Pu∏k ten stanowili g∏ównie ochotnicy pochodzàcy z okolic Warszawy i z samej stolicy. 

21. PPDW bra∏ udzia∏ w ci´˝kich bojach z Ukraiƒcami o Lwów. Razem z moim ojcem

walczyli o Lwów inni mieszkaƒcy Marek, ale nie potrafi∏ przytoczyç ich nazwisk. By∏ mo-

˝e na za∏àczonej poni˝ej fotografii, która zosta∏a wykonana we Lwowie ktoÊ pozna na-

szych rodaków. 

Po wyzwoleniu Lwowa 21. PPDW przeszed∏ ca∏y szlak bojowy w wojnie z bolszewika-

mi (1919-1920). W bitwie o przedmoÊcie Warszawy, w sierpniu 1920 r., 21. PPDW sta-

cjonowa∏ w okolicach Okuniewa w sk∏adzie 8. Dywizji Piechoty. Mój ojciec Stanis∏aw po-

wróci∏ do domu, do cywila, dopiero w 1924 r., pe∏niàc s∏u˝b´ w szeregach odrodzonego

Wojska Polskiego. 

Po kapitulacji Polski w 1939 r. wstàpi∏ do konspiracji; najpierw do S∏u˝by Zwyci´stwu

Polski, póêniej do Zwiàzku Walki Zbrojnej i po jego przekszta∏ceniu do Armii Krajowej. 

Zmar∏ w 1954 r. i pochowany zosta∏ na cmentarzu parafii Œw. Izydora w Markach.

dr kpt. (w stanie spoczynku) Zbigniew Motyczyñski

W zwiàzku z 86. Rocznicà Odzyskania Niepodleg∏oÊci przez Polsk´ Towarzystwo Przy-

jació∏ Marek (TPM) w celu upowszechnienia i krzewienia Idei Niepodleg∏oÊci przygoto-

wa∏o uroczyste obchody. 

W dniu 11 listopada 2004 r. o godzinie 19.00 nieopodal al. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego

w Markach przy pomniku zamordowanych przez hitlerowców w dniu 16 paêdziernika 1943

r. patriotów polskich odb´dzie si´ podnios∏a uroczystoÊç: Dzieƒ Niepodleg∏oÊci w Markach  

Program obchodów: 

• Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem; 

• Rozpalenie zniczy w kszta∏cie flagi; 

• Projekcja filmu dokumentalnego „Droga do Niepodleg∏oÊci” poprzedzona krótkà

prelekcj´ dot. wydarzeƒ o których opowiada film;

• Rozdawanie choràgiewek;

• Pocz´stunek goràcà herbatà. 

W imieniu TPM zapraszamy mieszkaƒców Marek do udzia∏u w tych uroczystoÊciach.

Pierwszy od prawej
Stanis∏aw Motyczyƒski.

Zdj´cie pochodzi z 1919 r.
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W NASZYM KOÂCIELE

Msze Âwi´te
niedziele i Âwi´ta: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00;

dni powszednie: 7.00, 18.00.

2 X – Anio∏ów Stró˝ów

3 X-9 X – Tydzieñ Mi∏osierdzia

4 X – Wspomnienie Âw. Franciszka z Asy˝u

5 X – Wspomnienie Âw. Faustyny Kowalskiej

7 X – Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej

10 X – Dzieƒ Papieski

16 X – Wspomnienie Âw. Jadwigi Âlàskiej,
Dzieƒ Modlitw w Intencji Ojca Âwi´tego 

26. Rocznica Pontyfikatu Jana Paw∏a II

18 X – Wspomnienie Âw. ¸ukasza Ewangelisty

19 X – 20. Rocznica Êmierci S∏ugi Bo˝ego
Ks. Jerzego Popie∏uszki

31 X – XXXI Niedziela Zwyk∏a,
Rocznica PoÊwi´cenia KoÊcio∏a W∏asnego

1 XI – UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych

2 XI – Dzieƒ Zaduszny,
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar∏ych

11 XI – Âwi´to Odzyskania Niepodleg∏oÊci

21 XI – UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata,

Âwi´to Akcji Katolickiej

28 XI – I Niedziela Adwentu

30 XI – Wspomnienie Âwi´tego Andrzeja Aposto∏a

Parafia p.w. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a w Markach
Msze Âwi´te

niedziele i Êwi´ta: 9.00, 11.00, 18.00; dni powszednie: 18.00.

Kancelaria Parafialna czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota: 8.30-10.30; 16.00-18.00

wtorek: nieczynna

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*30. Przemys∏aw NIEWIADOMSKI i Agnieszka JANICKA

4.09.2004 r.
31. Jerzy KOSESKI i Krystyna KOSTECKA 11.09.2004 r.
32. Marcin ROZBICKI i Joanna SADOCH 4. 09.2004 r.
33. Tomasz CHOLEWICKI i Joanna BORUCKA 4.09.2004 r.
34. Miros∏aw LIWSKI i Emilia JEDLI¡SKA 11.09.2004 r.
35. Rafa∏ WAÂ i Emilia PIELASA 18.09.2004 r.
36. Artur ZA¸OGA i Katarzyna SZEWCZAK 9.10.2004 r.
37. Hubert BISKOWSKI i Katarzyna KRUSZEWSKA 9.10.2004 r.
38. Dariusz POTRZEBSKI i Agnieszka CZETYRKO 23.10.2004 r.
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:

*101. Bartosz PI¸AT 24.10.2004 r.
102. Maksymilian CHMIEL 5.09.2004 r.
103. Joanna GUZEWICZ 12.09.2004 r.
104. Nikola SADLIK 5.09.2004 r.
105. Patrycja FIDOR 12.09.2004 r.
106. Bart∏omiej KOZ¸OWSKI 12.09.2004 r.
107. Jakub M¸ODZIANOWSKI 26.09.2004 r.
108. Kajetan SZCZEPURA 10.10.2004 r.
109. Mateusz PIÓRKOWSKI 12.09.2004 r. 
110. Julia VU VAN 12.09.2004 r.
111. Mateusz CHACI¡SKI 26.09.2004 r. 
112. Kacper MIESZKOWSKI 10.10.2004 r. 
113. Patrycja TELECHOWSKA 26.09.2004 r.
114. Oliwia SZYD¸OWSKA 26.09.2004 r.
115. Mateusz RAKOWSKI 12.09.2004 r. 
116. Wiktoria FOL 26.09.2004 r.
117. Patryk SIKORSKI 10.10.2004 r.
118. Julia KOBZAK 10.10.2004 r.
119. Kuba PRUSIK 26.09.2004 r.
120. Karina KLENK 10.10.2004 r. 
121. Jakub SIADACZKA 10.10.2004 r. 
122. Szymon ZDUNEK 10.10.2004 r.
123. Magdalena BRZOSTEK 10.10.2004 r.
124. Magdalena TYLK 10.10.2004 r. 
125. Hubert M¸YNARSKI 10.10.2004 r.
126. Maria KRÓL 10.10.2004 r.
127. Dawid J¢DRYCH 10.10.2004 r.
128. Kinga PAW¸OWSKA 24.10.2004 r.
129. Wiktoria POTRZEBSKA 24.10.2004 r.

Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*87. Józef TROJANOWSKI 1921-30.08.2004 r.
88. Izabla LIS 1949-31.08.2004 r.
89. Jerzy AUGUSTYNIAK 1947-12.09.2004 r.
90. Janina REMBECKA 1955-14.09.2004 r.
91. Jerzy GOEBEL 1942-15.09.2004 r.
92. Pawe∏ PACYNKO 1951-25.09.2004 r.
93. Sabina PAWLAK 1914-25.09.2004 r.
94. Alfred ROSOWSKI 1928-27.09.2004 r.
95. Julia ZIMOLÑG 1930-29.09.2004 r.
96. Zenon KULCENTY 1955-2.10.2004 r.
97. Stefania M¸ODZIANOWSKA 1922-17.10.2004 r.
98. Anna GAJDA 1936-14.10.2004 r.
99. Czes∏aw JEZIERSKI 1931-16.10.2004 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.


